Het belangrijkste doel van LabWing is om dagelijkse laboratoriumzaken te
faciliteren met innovatieve, web-based software oplossingen die zijn
ontworpen en ontwikkeld op basis van onze ervaring in de testomgeving. Een
van de belangrijkste overwegingen is om verschillende datastromen te
structureren en te harmoniseren in een eﬃciënt en transparant model,
waardoor laboratoria hun klanten kunnen bedienen met top kwaliteit
testresultaten, in de snelste, meest nauwkeurige en kosteneﬃciënte wijze.

Bedreven, snelle en slimme programmeur welkom in Breda...
De groei van de installed base van onze Labs-of-Time™ webapplicaties maakt dat wij op zoek zijn
naar enthousiaste medewerkers. Ter versterking van ons ontwikkelingsteam wil LabWing in contact
komen met een

Software Engineer (.NET) (m/v)
Apps for the technology industry

Analytisch verstand en onderzoekende instelling een must

Wat je gaat doen:
- Programmatuur ontwikkelen voor
de laboratoriumsector – van
ontwerp en programmeren tot
productierijp opleveren – inclusief
de co-redactie van documentatie.
- Bestaande applicaties
doorontwikkelen.
- Klanten, eindgebruikers en
prospects te woord staan als
deskundig adviseur.
- Procedures en datastructuren
ontwerpen en implementeren ter
ondersteuning van
geautomatiseerde processen.
- Standaarden met betrekking tot
systeemontwikkeling en
bijbehorende procedures
onderhouden, ontwikkelen en
opvolgen.

Wat we zoeken:
- Een zelfstandige, intelligente,
vrolijke en harde werker, die niet
kijkt op een uurtje meer en die met
evenveel plezier routine
aanpassingen verzorgt als
spectaculair innovatieve code
schrijft. En verder:
- Relevante opleiding op HBO- of
WO-niveau.
- Programmeerervaring met
Microsoft.NET (VB, C#).
- Ervaring in soortgelijke functie.
- Aﬃniteit met de
laboratoriumwereld en haar
speciﬁeke wensen en eisen.
- Goede beheersing van het Engels,
t.b.v. de communicatie met
(internationale) klanten.
- Kennis van en ervaring met de
complete life-cycle van software.
- Vaardigheid om gedistribueerde
applicaties te ontwikkelen (gebruik
makend van webservices, websites,
Windows-services, databases).

Wat we bieden:
- Een uitdagende loopbaan in een zich
pijlsnel ontwikkelende niche in de
softwaremarkt.
- Grote mate van zelfstandigheid.
- Bijzonder gevarieerde, stimulerende
en vriendschappelijke werksfeer met
dito collega’s.
- Prima salariëring.
Belangstelling?
Raadpleeg www.labwing.com voor
meer informatie en stuur je
sollicitatiebrief en CV naar
luc.scholtis@labwing.com. of naar
onderstaand postadres.

